
 לארשיב הימדקאה תודסומב ״תירדגמ תונגוהל אישנה תצעוי״ דיקפת לע תשדוחמ הבישח
 ךותמ .עדמל ןמציו ןוכמ ,רנידלוש היאמ רוספורפו ןורש לכימ רוספורפו ביבא לת תטיסרבינוא ,ןייטשטרא יריש רוספורפ
  .ביבא לת תטיסרבינוא ,דרהרא לחר רוספורפ לש התגהנהב ״תועיפשמו תורקוח״ תווצ תורבח ללכמ בושמ םעו תוחיש

 ישאר דעו תא הענכש םישנה תלודששכ 1988 תנשב דלונ ״םישנ יניינעל אישנה תצעוי״ דיקפת
 דיקפת .יונישו ןוקיתל תיביטקאורפ תוליעפ שרוד הימדקאב ירדגמה ןויוושה רסוחש )ה״רו( תואטיסרבינואה
 לש הצלמהמ האצותכ לחה )״תירדגמ תונגוהל אישנה תצעוי״ל המש יוניש םע דחיב( ינרדומה אישנה תצעוי
 םיכמסמב ונוגיע ,ותרדגהו ונוניכ תא רתיה ןיב הללכ וז הצלמה .2011ב ת"תוו ג"למ לש ימרכ ח"וד
 ,תאז םע .הארוהה תרשמ תתחפהבו לומגב הכזמה ילוהינ ימדקא דיקפתבכ וב הרכהו דסומה לש םיימשרה
 דסומ לכ השעמלו אשונב קוח ןיא לעופב ,הנש 30 לעמ רבכ ,תרחא וא וז הרוצב ,םייק דיקפתהש תורמל
 לכב ,הז דיקפתל דיחא החנמ וק ןיאש הדבועה לשב .ויתויוכמסו דיקפתה תורדגה לע ויניע תוארכ טילחמ
 ןותנה ביצקתה ,וב תוקסועל ןתינש יוציפה ,דיקפתה לש יונימה ןפואב לדבה שי לארשיב ימדקא דסומ
 לכ לש תיתימאה תלוכיה – רקיעהו ול תבצקותמה תיביטרטסינימדאה הרזעה ,הז דיקפתב תדמועה תושרל
 דעו דיקפתה תודסוויה עגרמש ןוויכמ .תדקפתמ איה וב דסומה תוינידמ לע יביטקא ןפואב עיפשהל תצעוי

 תרדגה תא שדחמ תולעהל ןוכנל תואור ונא ,תילארשיה הימדקאב קומע ןויויש רסוחל םידע ןיידע ונא ,םויה
 תחלצומו הליעי תוליעפ ורשפאיש םייאמדקאה תודסומה ןיב םידיחא הלועפ יווק רצייל ןוצר ךותמ דיקפתה
 תולבגמה ,דיקפתה לש םינוש םיטקפסא רפסמב דקמתנ ונא .הימדקאב תירדגמה תונגוהה רסוח תנטקהל
 :דיתעל תוצלמהו םויה דע ויהש

 תיביטרפוא הרדגהל ״תצעוי״מ הרדגהה יוניש
 איבהלו םילשכ רתאלו תופמל ותרטמ .יאמצע הלועפ תלוכי לוטנ דיקפת וניה ״תצעוי״ה דיקפת ,הרדגהב
 תולועפ המצעב עובקל הלכי אל ״אישנה תצעוי״ תירוטסיה ךכ .הלועפל להנמה גרדה תעידיל םתוא
 קלח הווהי ףוגה ךיא בושחל ךירצ .הלהנהה לש בוטה ןוצרב היולת התייהו ירדגמ ןויווש דדועל ןתרטמש
  .תידסומה תוינידמה תעיבקב יתועמשמ
 םדקל םתרטמש םיבר םיפוג ורצונ הימדקאב ירדגמה ןויוושה רסוח םע דדומתהל ןויסינב ב״הראבו הפוריאב
 תודסומל םיקניל ואר( הז םוחתב םיליבומ םיבשחנש תודסומה 5 לע רקחמ ךותמ .תינויוושו הנוכנ תולהנתה
 ירדגמ ןיווש םודיקל דרשמ לש םויק וניה םהב םיטלובה םינייפאמה דחאש ררבתמ ,)ךמסמה ףוסב ולא
 דרשמ .םירחא םיטועימל םג תויונמדזה ןויווש םדקל ותרטמש רתוי לודג דרשממ ,תובר םימעפ ,קלח וניהש
  .תיאמצע תיביטרפוא תלוכיו הטיסרבינואה יקוחב עובק ביצקת ,הכשל שאר םע דקפתמ הז
 ןויוושל דרשמה שארל ״תצעוי״מ דיקפתה תרדגה יונישב ךרוצ שי יתמא יוניש רוציל תנמ לעש הארנ ןכלע
 רבודמ ,םשה יונישל רבעמ .הלועפ תולוכיו תוכמס םע םדא אלא תוצע עיצמש םדא קר אל רמולכ .ירדגמ
 םידיקפתל ךרע הוושכ )השיא וא רבג תויהל לוכיש( דיקפתה קיזחמ תא םשה ינוגרא הסיפת יונישב
 תודעומ תחא לש דמעמ לעב היהי הז ףוג .המודכו אישנ ינגס ,םינקיד ומכ דסממב םירחא םייביטרפוא
 תא ובייחי ןכלו ,העבצהב ורשואיו ,ונודי יונישו הלועפל תועצה ,ךכ. תוינונקת תויוכמס םע הדעו וא טאנסה
 .הגהנהב תונוסרפ לש בוטה ןוצרב תולת ילב דסומה
 אצמומ" תויהל ךירצ היהי אל דיקפתהו ״ילוהינ ןורכיז״ םג ליחני םוחתל רדוסמ דרשמ לש םויקש ןבומכ .

 תשא וא שיא תונמל ילאמיטפוא שיחרתב היהי ןתינ השעמל .דיקפתל תסנכנש תצעוי לכ ידי לע "שדחמ
 ךרדה יוותמו ןוזחה יליבומ דיקפתב ויהי הימדקאה תשא וא שיא וליאו ,הז דרשמב ילוהינ דיקפתל עוצקמ
 םיבלשל טדנמה לש הרדגהו יגטרטסא ןונכת רשפאי רדוסמ דרשמ ףסונב .השעמה ישנא רשאמ רתוי

 ,ףסונב...האלה ןכו ינכט תווצ תורבח ,תוירוספורפ ,תוריכב תוצרמ ,תודבוע ,תויטנדוטס – םינוש םיימדקא
 לכ ןיב קודה הלועפ ףותיש רשפאלו ,ינשה לומ דחאה םואתב דובעל תולק רתיב ולכוי הלאכש םידרשמ
  .לארשיב תואטיסרבינואה

 תירדגמ תונגוהל דרשמ לש םידיקפתה ףקיה
 השולשל תירדגמ תונגוהל דרשמ לש םידיקפתה תקולחב תובישח םיאור ונא יתמא יוניש רצייל תנמ לע
  :םימוחת
 יקוחל תועצה תולעהלו הלועפל היגטרטסא רצייל היהי דרשמה דיקפת :םינש תכורא היגטרטסא תיינב .1
 לע ףסונב .םיפכאנש ולאש אדוולו היהי דרשמה דיקפת ןכ ומכ .וז היגטרטסא םימדקמש םיינויווש דסומ
 ודיקפתו )..וכו הדיל תשפוחב תולטמ ,תורמעתה( תויוכזל םירושקש םיאשונב תוינפל םוקמ תויהל דרשמה
 היהי ,עויסו תוינפל תבותכ היהי דרשמה וז תרגסמב .תויוכזה ילבקמו ינתונ לומ תויוכזה לע רומשל היהי



 אדוול תנמ לע .דסומב ןויווש רסוחמ ועגפנש םישנל הכרדהו יוויל ןתייו יטפשמה ץעויל תרשקמה הילוחה
 .)םייונימ תדעו ןוגכ( תובושחה תודעווב עובק גוציי דרשמל היהי םימשוימ תוטלחההו םיקוחהש
 
 תונווגמ תוינכת רומישו רוצייב יביטקאורפ תויהל היהי דרשמה דיקפת :ירדגמ ןויווש םודיקל תוינכת תריצי .2
 ןכו דסומב ירדגמ ןויווש ומדקי דחיב תוינכתה ללכ .)ןושאר ףיעס האר( םהלש הלועפה תיגטרטסא םודיקל
 ,תואצרהו תואנדס ,גנירוטנמ תוינכת אמגודל .רופישל ךרד וללסיו םילקאה תא ונשיש םיכילהתו םילכ ורצי

  ...דועו הרטמה ןעמל םיליעפ לש הרשכה ,הלועפ תודעוו תמקה ,םיסרפ
 ןויווש ןעמל הישע לש הבושח תישילש עורז :ירדגמה ןויוושה יכרעב דסומה תומדקתה רחא רוטינו בקעמ .3
 תירדגמה תונגוהה לע בחורו ךרוא רקחמ .דסומב םישנה דמעמ לש הכרעהו הדידמ ,בקעמ הניה ירדגמ
  .לעופל התאצוהו היגטרטסאה לש הניחבו ירדגמה ןויוושה םוחתב תומדקתה רקבל תיתנש רשפאי דסממב
 
 לומגתו תירדגמ תונגוהל דרשמה שאר תריחב
 תלבקל םישרדנה םינוירטירק יבגל תופיקש ןיאו ןומא תרשמכ להנתמ ״אישנה תצעוי״ יונימ ,םויהל ןוכנ
 ןיא ,זרכמ וא "ארוק לוק" םסרפתמ אל ,הל הצוחמו הימדקאב םירחא םיבר םידיקפתמ הנושב .דיקפתה
 הז דיקפתל רוחבל לוכי אישנהש הדבועה .הלבק תדעו וא שופיח תדעו ןיאו תודמעומ שיגהל תורשפא
 םישנא ידי לע שיואמ תויהל לוכי הז דיקפתש בצמ תרציימ םיפוקש םילוקישמ תעבונ חרכהב הנניאש הרוצב
 הלולעה תישיא תוביוחמ רצוי ישיא יונימ ףסונב .םהלש תויופידעה ירדס שארב ונניא ירדגמ ןויווש םודיקש
  .הנממה תעד םע דחא הנקב תולוע אלש תולועפ טוקנלמ הז דיקפת תואשונ ליבגהל
 יוניש םיעיצמ ונא הרשמל תילמיטפוא תדמעומ לש יונימ חיטבהלו יונימה ךילהתב תופיקש רצייל ידכ
 םע ארוק לוק רצייתש ,רוטקרה וא אישנה ידי לע הנוממש ,הדעו םקות שדחה ךילהתב .יונימה ךילהתב
 הדעווה .)..וכו אשונב תומדוק תולועפ תחכוה ,ימדקא גרד ,םישרדנ םירושיכ( דיקפתה עוציבל םינוירטירק
 ןעדמ וא תינעדמ ,וז הרוצב .)השיא ידי לע אלומי הז דיקפתש חרכה ןיא( םידמעומ 3 תוחפל ןוחבל שקבתת
 םישנא ףאו תודמעומ שיגהל תומיוסמ תוינעדמ דדועל הלוכי הדעווה ,תודמעומ שיגהל םילוכי םיניינועמ
 עבקנש םינוירטירק ףסוא שיש ןוויכמ .ינקת שופיח ךילהת לכב ומכ – םידמעומ עיצהל םילוכי דסממב
  .הפוקש ךפהיתו ולא םיאנתב הדימעב היולת היהת הריחבה ,שארמ
 

 הנוהכ ךרואו לומגת
 רצווייש תועיצמ ונא אשונל םנמז תא ושידקיש םילועמ םישנאל יביטקרטאל הז דיקפת ךופהל תנמ לע
 ענ םינושה תודסומב .הארוהב תולקהו תרוכשמ תפסות לע ססבתמ םויכ לומגתה .לומגתל יצרא טרדנטס
 שי ןכ םג הארוהב תולקהה ןיינעב .לומגת לש טלחומ רדעהל דעו הקלחמ שארל ךרע הוושמ יפסכה לומגתה
 .הריחבהו שופיחה ךילהתל םייתוכיא םידמעומ ךושמל רשפאי לומגתל הובגו דיחא ןקת תריצי .בחר דענמ
 ,הטיסרבינואב ילוהינ דיקפת לכ ומכ ,םינש רפסמל שארמ רדגומ היהיש יוצר דיקפתב הנוהכה ךשמ ,ףוסבל
  .ןוזיאו הפולחת ןיבל תויכשמה ןיב ןוזיא רוציל תנמ לע תאזו
 

 תולועפה בוצקת
 ןנשיו תורחאמ רתוי תובצקתמה תואטיסרבינוא ןנשי .דיקפתה לש בוצקתה תמרב תודיחא םוש ןיא םויכ
 ןנכתל השק ,ורדעהבו רורב ידועיי ביצקת ןיא תובר תואטיסרבינואב ,ףסונב .ללכב תובצקתמ אלש הלאכ
 ביוחמ דסומה ביצקתב ןגועמו דבוכמ בוצקת .שדחמ ליחתהל ךירצ הנש לכו תיכשמה תוליעפ לעופל איצוהלו

 - שיגדהל .תלעופ איה וב דסומב ירדגמה ןויוושה אשונ םודיקל תויאמצע תולועפ תצעויל רשפאל תנמ לע
 תואטיסרבינואה לכל ילמינימ בוצקת םיעיצמ ונא .תיעוציב תלוכיו םייניש לוטנ אוה הז ףוג ,הזכ ביצקת אלל
  .ןקיד לשמל – סופמקב םישנא לש המוד רפסמ להנמה ףוגל הוושויש
 
 תיביטרטסינימדא הרזע
 .תיביטרטסינימדא הרזע רדעה לשב ראשה ןיב ,הנטק דואמ תוליעפ תלוכי לעב וניה ״תצעוי״ה דיקפת םויכ
  .ג"למל םילברוסמו םיכורא תוחוד שיגהל השירדה לשב לודג הז דיקפת לע לועה ,תאז םע
 תוחפל – שרוד הז דיקפתש תיביטרטסינימדא הרזע לש םומינימה יבגל דיחא וק היהי דיתעבש םיעיצמ ונא

 תריצי ,רקחמב זכרתהל הז דיקפת יאשונל ,םומינימב ,רשפאת וזכש הכימת .םדא תרשמ 100%
 םתכירעו םינותנ ףוסיאב קר אלו דסומה סוטטסב יתמא יוניש תריציל תיביטקאורפ היישעו היגטרטסא
  .השגהל
 



 הרשכה
 דוע ףיסומ הז רבד .הז דיקפת תאשונ לש הרשכה םוש שרוד אל עגרכ םייאמדקא תודסומב תצעויה דיקפת
 ,הרטשמ( םירחא םיפוגב .וז הרשמב תוקיזחמה ולאמ םיבר לצא םיכילהת ליבוהל תלוכי רסוח לש דממ
 תוביוחמ הז דיקפתב תואשונהש ירדגמ ןויוושב יוניש תלבוהל סרוק ונשי )..וכו תואירבה דרשמ ,הייריע
 תרדס וא הז םוחתב תומלתשה יהשוזיא תחקל הנשרדית הז דיקפת תואשונש םיצילממ ונא .תחקל
  .םעוציבו םידעי תרדגה ןפוא לע םיילוהינ םיצעוי םע םישגפמ
 
 
 ,״תירדגמ תונגוה יניינעל אישנה תצעוי״ דיקפת תא שדחמ רקבל ןמזה עיגה הלועפ תונש 30 רחאל ,םוכיסל
 ןתלוכי תא תושילחמהו הז דיקפת תואשונ בור תודדומתמ ןתיאש תושקה תולבגמה לע רבעה ןמ דומלל
 דמעמל "תוצעויה" תא קזחל אב הז תוצלמה ףסוא .ןהלש תימדקאה הביבסב יתועמשמ יוניש רצייל
 הימדקאב תירדגמה תונגוהה רופישל תויביטקא-ורפ תוינכת לעופל איצוהל תלוכיה תא ןהל ןתייש יביטרפוא
 תירדגמ תונגוה ,ריינה לע קר אלו לעופב ,תמייקתמ ובש לחוימה יונישל ליבוהל רבד לש ופוסבו תילארשיה
 .דסומ לכב
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